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Projekt Powiatu Giżyckiego o takiej nazwie realizuje 
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświato-
wych w Giżycku. Ogólny budżet projektu to 3 324 352, 
90 PLN, a planowane dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 163 610,10 
PLN. Projekt obejmuje modernizację trzech budynków: 
budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. Gu-
stawa Gizewiusza i Szkoły Policealnej im. Hanny Chrza-
nowskiej przy ul. Sikorskiego 3, sali gimnastycznej 
tych szkół przy ulicy 3 Maja 19 oraz sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. 
Komisji Edukacji Narodowej przy ulicy Mickiewicza 27.

 
Organizator konkursu – Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Warmińsko-Mazur-
skiego Urzędu Marszałkowskiego – poprzez odpowied-
ni system punktacji premiował projekty, w których:
1)  oszczędność energii w wyniku działań moderniza-

cyjnych wyniesie powyżej 60%,
2)  nakład ze środków UE na jednostkową oszczędność 

energii i na jednostkową redukcję emisji CO2 jest 
najniższy,

3)  w wyniku realizacji projektu nastąpi podwyższe-
nie standardu energetycznego budynku, wyrażona 
wskaźnikiem zużywanej energii pierwotnej oszczęd-
ność wyniesie poniżej 65 kWh/m2, 

4)  wnioskodawca deklarował wkład własny powyżej 
obowiązkowego poziomu 15%, 

5)  była gotowość do realizacji – wnioskodawca posia-
dał wybranego wykonawcę,

6) była uwzględniana kwestia społeczna, 
7)  planowano stosowanie odnawialnych źródeł energii,
8) wynikały z lokalnego programu rewitalizacji.
Dodatkowo warunkiem koniecznym do uzyskania do-
finansowania było spełnienie zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności modernizowa-
nych budynków dla osób z niepełnosprawnościami, 
oraz zgodność z politykami horyzontalnymi Unii Euro-
pejskiej – zrównoważony rozwój poprzez wykonanie 
wcześniejszej ekspertyzy ornitologicznej budynku. Ro-
boty z tym związane nie są objęte dofinansowaniem 
z funduszy UE.
Spełnienie tych warunków, w szczególności punktów 2 
i 3 oraz dostosowanie do osób niepełnosprawnych, nie 
było łatwe w budynkach objętych projektem. Utrudniał 
to ich wiek (powstawały odpowiednio w 1930 i 1912 
roku), wymogi związane z zabytkowym charakterem 

i typ budynków. Objęte tym projektem sale gimnastycz-
ne są to budynki wolnostojące, o dużej powierzchni 
zewnętrznej, przez które przenika ciepło do otoczenia, 
a o niewielkiej powierzchni użytkowej, co powodowa-
ło, że spełnienie trzeciego warunku w tych budynkach 
okazało się niemożliwe. 

Zabytkowy charakter sali gimnastycznej ZSEiI i budynku 
szkoły II LO/Szkoły Policealnej uniemożliwił zastosowa-
nie w całym budynku najtańszej metody termomoder-
nizacji (lekko mokrej) poprzez wykonanie izolacji z płyt 
styropianowych przyklejanych na zewnątrz (wszystkie 
budynki Powiatu Giżyckiego, w którym można było 
zastosować taką metodę, zostały poddane termomo-
dernizacji w poprzednich latach). Należało zastosować 
więc ocieplenie od wewnątrz. 
Do konkursu z całego województwa zgłoszono 99 pro-
jektów, a dofinansowanie uzyskało tylko 57. Projekt 
Powiatu Giżyckiego uplasował się na 36 miejscu listy 
rankingowej. Dostępna w konkursie kwota na dofinan-
sowanie wynosiła 172 687 268,80 PLN; organizatorzy 
wykorzystali tylko 117 134 570,65 PLN ,co oznacza, 
że spełnienie wszystkich niezbędnych wymogów przez 
innych projektodawców było jeszcze trudniejsze. 
W ramach projektu zostaną wykonane: 
1. W budynku szkoły II Liceum Ogólnokształ-
cącego: 
1)  Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz za 

pomocą specjalnych płyt poliuretanowych przykle-
janych do ścian.

2)  Docieplenie stropu lukarn, stropu poddasza, połaci 
dachowych skośnych wełną mineralną. 

3)  Wymiana pozostałej stolarki okiennej zewnętrznej 
drewnianej na okna trzyszybowe zespolone.

4)  Wymiana instalacji grzewczej w całym budynku 
szkoły na nową, dostosowaną do nowych para-
metrów cieplnych budynku, z grzejnikami o małej 
pojemności cieplnej, z zaworami termostatycznymi 
z siłownikiem sterowanym przy pomocy regulatora 
programowalnego. W budynku zostanie wydzielone 
min. 8 stref grzewczych, w których może być inny 
cykl temperatury w funkcji czasu.

5)  Modernizacja ciepłej wody użytkowej poprzez za-
stąpienie istniejącego podgrzewacza wody pompą 
cieplną typu powietrze – woda umieszczoną w piw-
nicy budynku.

6)  Remont elewacji budynku polegający na wymianie 
tynków z zachowaniem oryginalnych detali, uzu-
pełnienie tynków tynkiem gotowym renowacyjnym, 
pomalowanie elewacji farbami na spoiwie siliko-
nowym, renowacja cokołu budynku, wykonanie 
nowych obróbek blacharskich.

2.  W budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogól-
nokształcącego: 

1)  Docieplenie ścian zewnętrznych z użyciem płyt sty-
ropianowych przyklejanych na zewnątrz.

2) Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe.
3)  Modernizacja instalacji grzewczej – wymiana uszko-

dzonych grzejników, montaż zaworów termosta-
tycznych z siłownikami, zainstalowanie regulatora 
programowalnego temperatury z wydzieleniem stref 
grzewczych.

4)  Modernizacja ciepłej wody użytkowej poprzez za-
stąpienie podgrzewacza pojemnościowego pompą 
ciepła powietrze – woda.

5)  Wymiana obróbek blacharskich przy części sali.

3.  W budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku 

1)  Docieplenie ścian zewnętrznych (za wyjątkiem ściany 
frontowej od strony al. 1 Maja) z użyciem płyt sty-
ropianowych przyklejanych na zewnątrz.

2)  Docieplenie ściany od alei 1 Maja od wewnątrz za 
pomocą specjalnych płyt izolacyjnych.

3)  Docieplenie stropów wewnętrznych wełną mine-
ralną. 

4) Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe.
5)  Docieplenie podłóg izolacją termiczną ze styropianu, 

w tym demontaż starej podłogi, ułożenie izolacji, 
ponowny montaż.

6)  Wymiana nieszczelnego pokrycia z dachówki na da-
chówkę ceramiczną holenderkę w kolorze ceglastym 
zapewniającą szczelność dachu i chroniącą ułożoną 
warstwę izolacyjną dachu.

7)  Wymiana instalacji grzewczej w całym budynku 
na nową, dostosowaną do nowych parametrów 
cieplnych budynku z grzejnikami o małej pojemności 
cieplnej, z zaworami termostatycznymi z siłownikiem 
sterowanym przy pomocy regulatora programo-
walnego. W budynku zostaną wydzielone min 4 
strefy grzewcze (sala, szatnia dziewcząt, szatnia 
chłopców, pokój nauczycieli), w których może być 

inny cykl temperatury i inna wartość temperatury 
w funkcji czasu.

8)  Wymiana istniejącego oświetlenia wewnątrz bu-
dynku na nowe ze źródłami światła o najwyższej 
sprawności świetlnej (lampy LED) wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej o niższych stratach energii 
elektrycznej.

9) Wymiana konstrukcji rusztu podłogi.
10)  Wykonanie nowego parkietu dębowego wraz 

z malowaniem.
11)  Remont słupków ceglanych pod konstrukcję pod-

łogi.
12)  Przebudowa szatni, zaplecza socjalnego i węzła 

sanitarnego, w tym wykonanie szatni dla dziew-
cząt, szatni dla chłopców, toalety dla niepełno-
sprawnych.

13)  Remont konstrukcji dachu i wymiana obróbek 
blacharskich.

14)  Wykonanie nowych instalacji sanitarnych związa-
nych z toaletami, w tym modernizacja wytwarzania 
c.w.u.

15)  Wykonanie instalacji elektrycznej przyzywowej do 
WC dla niepełnosprawnych oraz wykonanie nowej 
instalacji odgromowej budynku.

Realizacja projektu przyniesie poprawę własności 
energetycznej budynków, którą można scharaktery-
zować wielkością rocznego obliczeniowego zużycia 
energii do ogrzewania budynku [GJ/rok]. Aktualnie 
w tych budynkach wynosi 217,05 GJ/rok, a po wy-
konaniu tych działań zmniejszy się do 73,44 GJ/rok, 
czyli zmniejszy się o 66,16%. Parametry energetyczne 
budynku są związane ze zużyciem opału spalanego na 
ich ogrzewanie i emisją gazów w kotłowni miejskiej 
produkującej ciepło na rzecz tych budynków. Zużycie 
węgla w tej kotłowni wskutek realizacji projektu Po-
wiatu Giżyckiego zmniejszy się o 72 tony/rok, emisja 
dwutlenku siarki spadnie o 1,153 tony/rok, pyłu PM 
2,5 o 0,810 tony/rok, a pyłu PM 10 o 1,061 tony/rok1.
Poza czynnikami środowiskowymi projekt posiada po-
zytywne znaczenie społeczne. Uczniowie i nauczyciele 
uczący się/pracujący w tych budynkach będą posiadali 
lepsze warunki nauki/pracy. Szczególnie dotyczy to sal 
gimnastycznych, w których temperatura w zimie spada 
do zbyt małej wartości. Społeczeństwo miasta Giżyc-
ka będzie mieszkało w mniej zapylonym środowisku. 
Wskutek poprawy estetyki budynków o charakterze 
zabytkowym poprawi się jakość przestrzeni publicznej. 
Będzie to również wkład Powiatu Giżyckiego w ogól-
noświatowe wysiłki na rzecz ochrony klimatu na Ziemi. 
Zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawców 
poszczególnych robót jest ogłoszone na stronie inter-
netowej Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placó-
wek Oświatowych w Giżycku http://www.pzosipo.
gizycko.edu.pl/index.php/przetargi-i-zapytania-
-ofertowe/przetargi

Treść artykułu opracowano w Powiatowym Zespole 
Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

1  Powyższe wartości są podawane na podstawie audytu 
energetycznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego/Szkoły Policealnej

Budynek sali gimnastycznej II Liceum  
Ogólnokształcącego/Szkoły Policealnej

Sala gimnastyczna  
Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych

ZWIęKSZENIE EFEKTyWNOśCI ENERGETyCZNEJ  
BUDyNKóW EDUKACyJNyCH POWIATU GIżyCKIEGO


